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FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORÁDICAS DENTRO DO  

REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

 

 

Prof(a). Dr(a). ................... 

Presidente da CPPD 

Assunto: Atividades Esporádicas 

 

Senhor(a) Presidente, 

 

Eu, ________________________________, professor da Classe _______ nível _____, nomeado 

em ____/_____/_____, em regime de trabalho de 40 horas semanais com Dedicação Exclusiva, 

lotado no Departamento __________________________________________________ da Unidade 

Universitária ___________________________________________________________ do Campus 

________________________________, venho pela presente solicitar a análise do processo de 

atividade esporádica dentro do regime de dedicação exclusiva.  

Declaro que: 

a) conforme apresentado na página ___ do contrato/ termo em anexo, o número de horas de 

atividade esporádica a ser exercida (___ horas/mês, por ___ meses) não excederá 8 (oito) 

horas semanais ou 416 (quatrocentas e dezesseis) horas anuais, estando de acordo com o 

parágrafo 4º do artigo 21 da lei 12.772/2012, alterado pela lei 13.243/2016. 

b) a remuneração mensal recebida durante a(s) atividade(s) será de R$___________, 

totalizando ___ meses, e que a soma da remuneração e de todas as retribuições e bolsas 

recebidas durante a vigência da atividade esporádica não excederá o teto remuneratório 

mensal do funcionalismo público federal, previsto no artigo 7, parágrafo 4º do Decreto 

7.423/2010. 

 

Declaro ainda que:  

 Não há possibilidade do projeto gerar inovação tecnológica que resulte em novos 

produtos, processos e/ou serviços. 

 Há possibilidade do projeto gerar inovação tecnológica que resulte em novos produtos, 

processos e/ou serviços e tenho ciência que a CPPD encaminhará o contrato ao Núcleo de Inovação 

Tecnológica (NIT) da UNIFESP, para análise. 
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No regime de dedicação exclusiva, não será necessária a aprovação pela CPPD nas atividades listadas abaixo, sendo 
permitida a percepção de: 

I - remuneração de cargos de direção ou funções de confiança; 
II - retribuição por participação em comissões julgadoras ou verificadoras relacionadas ao ensino, pesquisa ou extensão, 

quando for o caso; 
III - bolsas de ensino, pesquisa, extensão ou de estímulo à inovação pagas por agências oficiais de fomento ou organismos 

internacionais amparadas por ato, tratado ou convenção internacional;      (Redação dada pela Lei nº 12.863, de 2013) 
IV - bolsa pelo desempenho de atividades de formação de professores da educação básica, no âmbito da Universidade 

Aberta do Brasil ou de outros programas oficiais de formação de professores; 
V - bolsa para qualificação docente, paga por agências oficiais de fomento ou organismos nacionais e internacionais 

congêneres; 
VI - direitos autorais ou direitos de propriedade intelectual, nos termos da legislação própria, e ganhos econômicos 

resultantes de projetos de inovação tecnológica, nos termos do art. 13 da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004; 
VII - bolsas de ensino, pesquisa e extensão, pagas pela UNIFESP ou por Fundações de apoio ligadas à UNIFESP, nos 

termos de regulamentação do Conselho Universitário; 
VIII - retribuição pecuniária, na forma de pro labore ou cachê pago diretamente ao docente por ente distinto da IFE, pela 

participação esporádica em palestras, conferências, atividades artísticas e culturais relacionadas à área de atuação do docente; 
desde que não exceda 30 (trinta) horas anuais 

IX - Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, de que trata o art. 76-A da Lei no 8.112, de 1990; 
X - Função Comissionada de Coordenação de Curso - FCC, de que trata o art. 7º da Lei nº 12.677, de 25 de junho de 

2012;      (Redação dada pela Lei nº 12.863, de 2013) 

 

 

Estou ciente de que prestar declaração falsa sujeita o declarante às penalidades 

previstas no Art. 299 do Código Penal Brasileiro, sem prejuízo de outras sanções 

cabíveis. 

 

 

 

Local e data:_________________, ____ de _____________ de 20__.    

         

 

 

_____________________________________ 

(Assinatura do requerente)  
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